MÚZEUMI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztató a 2012. szeptember–október havi Fejér megyei programokról
XLVIII. évfolyam 9–10. szám

KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Megyeház u. 17.
A ZICHY-EXPEDÍCIÓ
Kiállítás gróf Zichy Jenő születésének 175. évfordulója tiszteletére
Megnyitó: 2012. szeptember 14-én, pénteken16.30 órakor
Megnyitja: Dr. Rácz György a Magyar Országos Levéltár főigazgató-helyettese
Megtekinthető: 2012. december 2-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A tárlat a Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára
együttműködésében valósul meg.
A Kulturális Örökség Napjai alkalmából szeptember 15-én, szombaton ingyenesen látogatható a
kiállítás. 15 órakor tárlatvezetést tart Bányai Balázs és Kovács Eleonóra.
Szakmai konferencia A világpolgár szülőföldjén címmel, gróf Zichy Jenő születésének 175.
évfordulója tiszteletére a Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Levéltára rendezésében 2012. október 13-án, szombaton 10 órakor a Szent István Király Múzeum
dísztermében (Fő u. 6.).
Tervezett program:
Köszöntő: Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármestere
Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás (tanszékvezető, Kodolányi János Főiskola)
Dr. Csurgai Horváth József (igazgató, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára):
Székesfehérvár és Fejér megye a dualizmus korában
Bödő István (történész-levéltáros, Fejér Megyei Levéltár): A Zichy család Fejér megyei birtokai

Dr. Demeter Zsófia (igazgató, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király
Múzeum): Zichy Jenő Székesfehérvár kulturális életében
Kovács Eleonóra (főlevéltáros-történész, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára): Zichy
Jenő, a politikus
Bányai Balázs (történész-muzeológus, Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király
Múzeum): Vadászatok Zichy Jenő birtokain, és azokon túl
Dr. Rusvai Julianna (főiskolai docens, Nyíregyházi Főiskola): Zichy Jenő személyisége a harmadik
ázsiai út tükrében
Nyílt napot rendezünk a kiállításban október 18-án, csütörtökön 10–18 óráig. 16.30 órakor dr.
Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója tart előadást Zichy Jenő gróf ázsiai
utazásai címmel.
A nap folyamán a kiállítás tárlatvezetéssel ingyenesen látogatható.
Csoportoknak bejelentkezés: Krizsány Anna művelődésszervező, tel.: 22-315 583, 20-417 6067,
e-mail: krizsanypannus@gmail.com
ÚJ MAGYAR KÉPTÁR
Megyeház u. 17.
FÓKUSZ – SZVET TAMÁS, 2011. ÉVI SMOHAY-DÍJAS KÉPZŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2012. szeptember 28-án, pénteken 17 órakor
Megnyitja és a Smohay János Alapítvány 2012-es díját átadja: Nagy Ildikó művészettörténész
Megtekinthető: 2012. november 4-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Múzeumba lépve megváltozik a nézésünk, figyelmünk középpontjába a művészet kerül, de még
ez a fajta új nézőpont is nagyban befolyásolt, és egyben korlátozott is attól, hogy mit is keresünk
ott. Szvet Tamás munkája egy egyszerű kérdéssel kezdődik: Mit keres a néző, amikor betér egy
kiállításra, galériába, vagy múzeumba? Természetesen számtalan válasz létezik, ugyanakkor az
elvárásaink azt is igazolják, hogy észlelésünk saját magunk által is korlátolt. Csak azt látjuk meg,
amire figyelmünk ki van élezve, és a többi létezőt észre sem vesszük. Saját fókuszálásunk tehát
határt szab még egy olyan helyen is, ahol a megfigyelésnek egy másfajta módját alkalmazzuk.
Az installáció első ránézésre csillagászati távcsöveknek tűnik, ilyen módon a szemlélést
modellezi, a megfigyelés és a fókuszálás által. Ugyanakkor ezek a látcsövek nem úgy
funkcionálnak, ahogy elvárnánk, nem rendelkeznek lencsékkel vagy optikai eszközökkel, sőt
felületük lyukacsos, áttört. A csövekbe nézve a negatív formák képpé állnak össze, melyek a
térnek csak egy kis szeletét engedik látnunk.
A művek mellé egy gyűjtő dobozt is kerül, rövid felirattal arra kérve a látogatókat, hogy írják le, ők,
mit keresnek a kiállításokon. A sorozat a látásunk korlátait igyekszik tudatosítani, hogy a világ
általunk ki van mérve, melynek határait kibővíthetjük, ha nyitottabbak vagyunk. Ha a néző képes
erre a szemléletváltásra pusztán a hely szelleme (múzeum) miatt, akkor a létező korlátok máshol
is ledönthetőek.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
ÜDVÖZLÉGY OH SZENTSÉGES FŐ…
Megtekinthető: 2012. augusztus 19-től, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Székesfehérváron Szent István király újkori tisztelete fejereklyéjének Raguzából való
hazakerülésével élénkült meg. A Bécsből főúri, főpapi kísérettel, ezüst hermában érkező
fejereklyét 1778. március 29-én a felsővárosi Szent Sebestyén templomban Sélyei Nagy Ignác
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püspök mutatta be a város papságának, elöljáróságának, népének. Négy nappal később a
székesegyház Szent István kápolnájának falfülkéjében helyezték el a fejereklyét tartalmazó
hermát a Sélyei Nagy által szerzett ének zengése közben:
Üdvözlégy oh szentséges Fő
Gyémántnál, gyöngynél drágább kő
Oltalmazd, őrizd, tartsd
Királyunkat s javainkat
Városunkat, Országunkat.
A falfülkét aranyozott kovácsoltvas rács zárta, a barokk iparművészet remeke. Készítette Johann
Sebastian Würth bécsi ötvös 1777-ben. Ma a székesegyház kincstára őrzi a hermát, a
kápolnában kőből faragott másolata látható. A rács múzeumunk gyűjteményébe került.
Restaurálás, aranyozás után néprajzi állandó kiállításunk előterében mutatjuk be a herma XIX.
századi rajzával és Kralovánszky Alán régész az ereklyecsontról 1971-ben készült fotójával
együtt.
A MŰVÉSZET FÉNYE – CZIGÁNY ÁKOS FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2012. szeptember 8-án, szombaton 11.30 órakor
Megnyitja: Tillmann J. A. filozófus
Megtekinthető: 2012. október 23-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Czigány Ákos (1972) Lucien Hervé és Rodolf Hervé-díjas fotóművész. A kétévente kiírásra kerülő
díjat 2010-ben Czigány Ákos nyerte el, Alexis Cordesse francia fotográfussal megosztva.
Műveiben visszatérő motívumok az emberi környezet és a fény. Ahogy tudatosabbá vált és
elmélyült a fénykép iránti érdeklődése, próbált közelebb férkőzni magához a fényhez, eltávolodva
a visszavert fénytől és közelebb jutva közvetlenebb, tisztább, sugárzó formájához, és ezt
visszavezetni a visszaverő felületre, ami a kép maga.
A 2007 óta készülő „Galéria (A művészet fénye)” című fotósorozat, mely önálló és nagyobb
terjedelmű válogatásban először Székesfehérváron mutatkozik be, hazai és nemzetközi művészeti
múzeumok és galériák mennyezeti felülvilágító szerkezetét és a felülről érkező fényt ábrázolja a
tárgynak és az alkotó elgondolásának megfelelő absztrakt geometrikus megközelítésben.
A téma kontextusát részben az adja, hogy a galéria és a múzeum mára a művészeti reflexió
önálló területévé vált. A feltárt összefüggések és határterületek (művészetelmélet, történet,
esztétika, szociológia, ideológia, politika, építészet és design, üzlet stb.) folyamatosan
visszahatnak magukra a művekre.
A műtárgyak megvilágítása minden galéria, minden művészeti megmutatkozás elemi és
„anyagtalan” feltétele. A kortárs múzeumi téralakításban jellegzetes elem a hatalmas bevilágító
mennyezet, mely kifinomult belsőépítészeti, anyagbeli, technológiai és design megoldások
szintézise; természetes fény közvetítésére és mesterséges világításra egyszerre szolgáló felület.
A fotográfiának egyedülálló lehetősége nyílik arra, hogy külön figyelemben részesítse ezt a fajta
fényt. A műveket helyzetbe hozó világítás a művészet fényévé válik, hogy végül a fény művészete
legyen belőle.
Hang és fény – kísérőprogram Czigány Ákos fotóművész A művészet fénye című
kiállításában
2012. október 10-én, szerdán 18 órakor
Grencsó István zenél (szaxofon), továbbá Balog József kulturális szerkesztő (Mecénás, Klubrádió)
vezetésével Czigány Ákos fotóművész, Czigány Tamás, Ybl-díjas építész és Izinger Katalin
művészettörténész beszélget.
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KIÁLLÍTÁS SZÜLEINKNEK – A BORSOS LŐRINC képzőművész alkotópár kiállítása
Megnyitó: 2012. október 27-én, szombaton 18 órakor
Megnyitják: Pinke Miklós és Gerber Pál képzőművészek
Megtekinthető: 2012. december 21-ig, szerdától vasárnapig 10–18 óráig
A BORSOS LŐRINC formációt BORSOS János és LŐRINC Lilla képzőművészek hozták létre
2008-ban. Mindketten Székesfehérváron nőttek fel, itt tanultak (a Tóparti Gimnázium művészeti
tagozatán érettségiztek), és itt élnek most is. Együttműködésük fő célja a mindennapok
művészetként való megélése. Közös témák mentén, közösen készített alkotásaik vállaltan
tartalmaznak politikai, vallási és társadalmi reflexiókat festményeken, installációkon,
videómunkákon keresztül bemutatva.
A székesfehérvári múzeum kiállításán személyesebb vizekre eveznek: a szülő-gyermek
kapcsolatot tárják fel művészi eszközökkel. A mini életmű-kiállítás érdekessége, hogy a szüleik
lesznek a kurátorok.
Az alkotópár így vall a kiállítás ötletéről, a szülők szerepéről: „Működésünk során sokszor tetten
érjük magunkban, hogy meg akarunk felelni szüleinknek és bizonyítani szeretnénk nekik.
Bizonyítani, hogy nem hoztak rossz döntést akkor, amikor engedték, hogy művészeti pályára
lépjünk. Természetesen azért is érezzük elkötelezve magunkat feléjük, mert mind a mai napig Ők
a legfontosabb szponzoraink anyagi és lelki téren egyaránt.
Az évek során bepillantást nyerhettek általunk a művészettel kapcsolatos előítéletek falai mögé,
így egyre jobban átlátnak a „lila ködön” és értékelik művészeti téren tett erőfeszítéseinket. Néha
még attól sem riadnak vissza, hogy diskurzust kezdjenek velünk a koncepcióinkkal kapcsolatban,
vagy akár új ötleteken törjék a fejüket a számunkra.
Eleinte nem tudtuk hogyan kezeljük a sokszor elég markáns véleményezést. Most viszont
elérkezettnek látjuk az időt arra, hogy szabad kezet adjunk nekik egy kiállítás erejéig, teljes
betekintést engedve az alkotás folyamatába.”
A szülők kurátorként való bevonásával az alkotók kölcsönös megértésre sarkalló szituációt
szeretnének teremteni. Arra kíváncsiak, hogy hol van a határ az elvárás, ill. a megfelelési
kényszer, valamint az egészséges motiváló erők között. Vajon mihez kezdenek a – művészeti
szempontból – laikus szülők egy kiállítás rendezésének feladatával? Mi alapján szelektálnak, hova
teszik a hangsúlyokat? Mit okoz bennük, hogy lehetőséget kapnak az irányításra?
Kurátor: id. Borsos János és Katona Bíborka, id. Lőrinc László és Paksi Rózsa
Szakmai konzultáns: Izinger Katalin művészettörténész
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
Bartók Béla tér 1.
VOJNICH ERZSÉBET FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2012. szeptember 22-én, szombaton délelőtt 11.30 órakor
Megnyitja: Tolnai Ottó író
Megtekinthető: 2012. december 1-ig, hétfőn 13–18, keddtől szombatig 10–18 óráig
Vojnich Erzsébet festészete a kortárs magyar képzőművészet élvonalába tartozik, alkotásit
ismerve mégis a kevesek festőjeként aposztrofálható. Műveinek visszatérő motívuma az épített
belső tér. Termek, csarnokok, lépcsők tárulnak fel előttünk sejtelmes fényben és mindig lakatlanul.
A pasztellszínekben játszó, perspektivikus terekben nem tudjuk honnan és hová vezetnek a
lépcsők, hová nyílnak az ajtók – egyáltalán vezetnek-e a terek valahová, vagy inkább az örökös
„belső” bolyongásainkhoz szolgálnak színpad gyanánt. Vojnich termei üresek, mégsem kihaltak,
vagy szorongatóan, kísértetiesen néptelenek – egyszerűen csak „állnak az időben”. Távol minden
trendin harsánytól, locsi-fecsitől, pillanatnyitól. Képei, mint egy-egy monolit tömb, súlyosak,
mozdulatlanok. E műveket szemlélve csendben eltöprenghetünk, hogy a Lényeg megfejthetetlen,
legfeljebb csak megsejthető, hogy a valóság mégoly tökéletes álarca mögött is valami mélyebb
értelem, titok lappang.
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Közelítések – beszélgető est Vojnich Erzsébet festőművész kiállításához kapcsolódóan
2012. október 25-én, csütörtökön 18–20 óráig
Vojnich Erzsébet műveiről Gärtner Petra beszélget Kovalovszky Márta művészettörténésszel,
Szüts Miklós festőművésszel és Parti Nagy Lajos íróval. Zenei kíséretet ad: Dés László
dzsesszzenész.
Belépődíj: 950 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 650 Ft
ÚJ SZERZEMÉNYEK
a Szent István Király Múzeum kortárs képzőművészeti gyűjteményében (2003–2012)
Megtekinthető: 2012. szeptember 15-ig, hétfőn 13–18 óráig, keddtől szombatig 10–18 óráig
A Szent István Király Múzeum a hagyományoknak megfelelően időről-időre bemutatja az újonnan
szerzett és az alkotóművészektől ajándékozás útján a képzőművészeti gyűjteménybe került
műveket. Műtárgyvásárlásra az intézménynek pályázati forrásból van lehetősége.
A tárlaton az utóbbi évek gyűjtemény-gyarapodásából látható egy válogatás Asztalos Zsolt,
Baglyas Erika, Bakos Ildikó, Baranyai Levente, Benczúr Emese, Bodóczky István, Borsos Lőrinc,
Böröcz András, Chilf Mária, Czigány Ákos, Csontó Lajos, Eperjesi Ágnes, Hajdú Kinga, Halász
András, Hegedűs 2 László, Gerber Pál, Gerhes Gábor, Gyenis Tibor, Jakatics-Szabó Veronika,
Július Gyula, Karsai Zsófia, KissPál Szabolcs, Kotormán Norbert, Kósa János, Megyik János,
Moizer Zsuzsa, Nagy Gábor György, Olajos György, Radák Eszter, Roskó Gábor, Szabó Dezső,
Szabó Eszter Ágnes, Szanyi Borbála, Székelyi Kati, Szüts Miklós, Szűcs Attila, Tarján Hédi, Türk
Péter, Ujházi Péter, Várnai Gyula, Vojnich Erzsébet és Zsemlye Ildikó alkotásaiból.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
KIRÁLY ÉS VÁROSA
SZENT ISTVÁN ÉS SZÉKESFEHÉRVÁR A FILATÉLIÁBAN
Megtekinthető: 2012. augusztus 15–október 7-ig,
szerdától péntekig 10–16 óráig, szombaton 14-18 óráig
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
CSÁSZÁRPORTRÉK IX.
Megtekinthető: 2012. június 29–szeptember 23-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig,
szombaton és vasárnap 14–18 óráig
ILLATSZEREK A PATIKÁBÓL
Megnyitó: 2012. október 5-én, pénteken 15 órakor
Megtekinthető: 2012. november 25-ig, keddtől péntekig 10–14 óráig,
szombaton és vasárnap 14–18 óráig
A kiállításban az egykor ismert, mára azonban csak a szakemberek által tudott patikai
illatananyagokat mutatjuk be, hajdani gyógyszertári edényekkel együtt.
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DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
Az időszaki kiállítások megtekinthetők: hétfő kivételével keddtől péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap első vasárnapján 14–18 óráig
AZ INTERCISA MÚZEUM ADONYI ÁSATÁSAI 2008-2010 KÖZÖTT
Megtekinthető: 2012. november 4-ig
RENDEZVÉNY
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4.
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2012.
Programok október 8 – november 16-ig:
HASZNÁLD A MÚZEUMOT!
Dunaújváros története az őskortól az 1970-es évek közepéig című állandó kiállítás csoportos
látogatása tárlatvezetés igénybevételével. A kiállításhoz készült műtárgymásolatok segítségével a
bemutatott korszakok tárgyainak közelebbi megismerése. (Minden korosztály számára)
Ókori játékok – játékok az ókorban – játékos múzeumpedagógiai foglakozás, kiállítás ismertetés
(6-12 éveseknek)
KEDVENC KORSZAKAINK – MIT SZERETNÉL LEGINKÁBB LÁTNI A MÚZEUMODBAN?
Múzeumi órák régészek közreműködésével, előzetesen választott témakörrel:
Óvodásoknak: Az őskori bögre meséje, Ókori állatmesék, Egy római kori család története, Kőképmese (Mithras dombormű), A honfoglalás kori kislány legkedvesebb lova, Mit rejt a ládafia
(néprajz), Baba, buba, bábu, Városmese (Dunaújváros)
Általános- és középiskolásoknak: Kőből készült szerszámok, Sár a tűzben (őskori edények), A
réztől a vasig, Ókori kocsi, Intercisai sisak, Isteni kellékek,Képmás másképp (ókori pénzek),
Százéves szoba, Versengő városépítők, Ami nem fért be a múzeumba (római tábor, fürdő,
épületek)
AMIT MINDIG MEG SZERETTÜNK VOLNA MUTATNI, DE EDDIG NEM VOLT MÓDUNK RÁ
Múzeumpedagógiai foglalkozásokkal összekapcsolt tárlatvezetések az általános- és középiskolás
korosztály számára.
Az októberben megnyíló, Az Intercisa Múzeum aranyai című időszakos kiállítás megtekintése
szakvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozás (gyöngyékszer, fémlemez ékszer és pénz
készítése)
Az októberben megnyíló, Kamarakiállítás az Intercisa Múzeum gyűjteményében található
grafikákból című kiállítás megtekintése, részvétel a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai
foglalkozásokon. (Iskolásoknak tusrajz, óvodásoknak vízfestékkel készült munkák.)
A kőkortól az újkorig című látványtár bemutatása (szakvezetés és kreatív program).
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ÉVSZAKVÁLTÁS, VÁLTOZÁS A MÚZEUMBAN
Szezonális táplálkozás az őskorban – előadás és múzeumpedagógiai foglalkozás középiskolások
számára.
A programok téma és időpont egyeztetése: Kiss Anna, tel.: 06-25-411 315, 06-20-476 5090
E-mail: intercisamuz@gmail.com, kissannaintercisa@gmail.com
2012. november 17-én, szombaton fesztiválhétvége az „Évszakváltás, változás a
múzeumban” mottó jegyében
18 órakor: Márton naptól Farsangig – A téli ünnepkör című kiállítás megnyitója
17–20 óráig: Márton-napi, adventi kézműves programok
19–20 óráig: Szezonális táplálkozás az őskorban (múzeumi szabadegyetem)
20–21 óráig: Saturnalia – Téli ünnep a római korban (múzeumi szabadegyetem)
21–22 óráig: Múzsák a múzeumban – irodalmi és zenei programok
Múzeumpedagógiai foglalkozások
Óvodások, általános iskolások és középiskolás diákok részére: múzeumi órák, tematikus
foglalkozások, műhelyfoglalkozások, speciális foglalkozások
A foglalkozásokat a jelentkező csoportok igényei alapján a múzeumi gyűjteményekhez és a
tantervhez igazodóan aktuálisan egyeztetjük. A foglalkozásokhoz kézműves programok is
kapcsolódnak. Részvételi díj: 350,-Ft/fő
Téma és időpont egyeztetés: Kiss Anna, tel.: 06-25-411 315, 06-20-476 5090
E-mail: intercisamuz@gmail.com, kissannaintercisa@gmail.com
SZÉKESFEHÉRVÁR
Előadás
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
KIS MAGYAR NÉPRAJZ A MÚZEUMBAN sorozat
2012. szeptember 26-án, szerdán 16.30 órakor
Hagyomány – érték(t)rend – világkép. Népi játékok a modern és a paraszti kultúrában
Előadó: Dr. Nagy Veronika néprajzkutató
MÚZEUMI MOZAIK sorozatban
2012. október 24-én, szerdán 16.30 órakor
Marosi Arnold – a sokoldalú gyűjtő
Előadó: Nádorfi Gabriella régész
MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA 2012.
HANG ÉS FÉNY
Kísérőprogram Czigány Ákos fotóművész A művészet fénye című kiállításában
2012. október 10-én, szerdán 18 órakor
Helyszín: Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
Grencsó István zenél (szaxofon), továbbá Balog József kulturális szerkesztő (Mecénás, Klubrádió)
vezetésével Czigány Ákos fotóművész, Czigány Tamás, Ybl-díjas építész és Izinger Katalin
művészettörténész beszélget.
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A belépés ingyenes!
További információ: Hári Krisztina harikriszta@gmail.com,+36 204 160 240, Izinger Katalin
izingerkati@gmail.com , +36 304 994 702
RÉGIZENE ESTEK AZ AUTHENTIC QUARTETTEL
Megelevenedő kották 250 év távlatából. Bécsi klasszikusok, ahogy mi látjuk őket
2012. október 13-án, szombaton 18 órakor
Helyszín: Székesfehérvár, Fő u. 6.
Műsoron: Krommer: C-dúr vonósnégyes Op.7. No. 1., E. A. Förster: A-dúr vonósnégyes Op.21.
No. 3., Beethoven: c-moll vonósnégyes op. 18. no. 4
Az est házigazdája: Mácsai János zenetörténész
Belépődíj: 1200 Ft, a Múzeumegyesület tagjainak: 1000 Ft
NYÍLT NAP a Zichy-expedíció című időszaki kiállításban
2012. október 18-án, csütörtökön 10–18 óráig
Helyszín: Székesfehérvár, Megyeház u. 17.
Egész nap tárlatvezetések és gyermekprogramok.
Délután 16.30 órakor dr. Kubassek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója tart előadást
Zichy Jenő gróf ázsiai utazásai címmel.
A belépés ingyenes!
További információ: Bányai Balázs 22/315-583, Krizsány Anna krizsanypannus@gmail.com
+36 204 176 067
KÖZELÍTÉSEK – Beszélgető est Vojnich Erzsébet festőművész kiállításához kapcsolódóan
2012. október 25-én, csütörtökön 18–20 óráig
Helyszín: Csók István Képtár, Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Vojnich Erzsébet műveiről Gärtner Petra beszélget Kovalovszky Márta művészettörténésszel,
Szüts Miklós festőművésszel és Parti Nagy Lajos íróval. Zenei kíséretet ad: Dés László
dzsesszzenész.
Belépődíj: 950 Ft, kedvezményes (diák, nyugdíjas): 650 Ft
További információ: Hári Krisztina harikriszta@gmail.com,+36 204 160 240, Gärtner Petra
gartner.petra@gmail.com, +36 204 157 099
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAMOK SZERVEZETT ISKOLAI CSOPORTOK SZÁMÁRA a
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának kiállítóhelyein
A múzeumi órákról, tematikus foglalkozásokról bővebb tájékoztatás a honlapunkon olvasható:
www.szikm.hu/muzeumpedagogia.
Részvételi díj a kiállítások megtekintésével: 600,-Ft/fő/alkalom
Foglalkozások
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
Évezredek kincsei – állandó régészeti kiállítás
NÉPEK KERINGŐJE – hunok, germánok, longobárdok, avarok a Kárpát-medencében
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: Felső tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak (8-14 évesek)
Tudományterület: régészet, történelem, helytörténet
Tantárgyi kapcsolódás: történelem
Csoport létszáma: 20-25 fő
Bejelentkezés, információ: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
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Belegondoltál abba, hogy ahol most laksz, hajdan akár egy longobárd család lakhelye lehetett?
Egyáltalán, tudod, kik is voltak a szarmaták? És a gepidák? És honnan jöttek a hunok?
Foglalkozásunkon kiderítjük, milyen utat jártak be őseink a népvándorlás során, s kiket találtak a
Kárpát-medencében. Miről mesélnek a leletek?
Északról délre, keletről nyugatra vándorolunk, megdöntjük az antik római kultúrát, s közben
megismerkedünk a népvándorlás korában itt élt népekkel: a hunokkal, gepidákkal,
longobárdokkal. A kiállítás anyagán keresztül pillantunk be az itt élt népek mindennapjaiba,
kultúrájába, megismerkedünk harcmodorukkal, fegyvereikkel. A foglalkozás kiegészíti a tanulók
történelmi tanulmányait, jól előkészíti a honfoglalás korát.
FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Múzeumi óra általános és középiskolás csoportok számára:
„Fűben, fában orvosság”
Múzeumi órasorozat felső tagozatos és középiskolás csoportok számára:
„Csodapatika” – Miért éppen Fekete Sas? (történelem óra); A kamillától a szarvasagancsig
(biológia óra); Patika és poézis (magyar irodalom óra); Az alkimistáktól a gyógyszerészetig (kémia
óra); Ékes apotékák (rajz, vizuális nevelés óra); Tanuljunk deákul! (latin óra, előzetes latin
nyelvismeretet nem igényel)
6 részes múzeumi órasorozat vagy 4 órás múzeumi nap (10–14 óráig) alsó tagozatos általános
iskolások számára:
„Fekete Sas” patikusképző – A város patikája (ismerkedés Fehérvár 1800-as évekbeli arcával);
Belépés a patikusképzőbe (ismerkedés a patikamúzeummal, berendezéssel); A patikus
árukészlete (különféle gyógyszerek, gyógyszerformák megismerése); Kígyó és sas (növény- és
állatábrázolások a bútorzaton, edényeken); Munka a laborban (ismerkedés a különféle
mérlegekkel, mérések); Diplomaosztó (közös versalkotás, emlékezetes pillanatok felidézése)
Bejelentkezés, információ: Krizsány Anna: +36 22 315-583, +36 30 245 6470,
krizsanypannus@gmail.com
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3.
Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtár
A múzeum Marosi Arnoldról elnevezett látványtára kis területen, átláthatóan mutatja be a múzeum
„esszenciáját”, amelyben a gyerekek látványosan követhetik nyomon a feltáró-, gyűjtő-,
feldolgozómunkát, és annak méltó interpretálását. A kiállítás alkalmas arra, hogy tananyaghoz
kapcsolódóan történelmi korokat illusztráljon, tág helytörténetről adjon áttekintő képet, történelmi
időfogalmat alakítson.
LÁTVÁNY, TÁRULJ! – Bepillantás a múzeumi kulisszatitkokba…
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: Felső tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak (8-14 évesek)
Tudományterület: régészet, történelem, helytörténet
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, irodalom
Csoport létszáma: 20-25 fő
Bejelentkezés, információ: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
Gondoltál már arra, hogyan jön létre egy múzeum? Vagy arra, hogy a kiállítási tárgyak miként
kerülnek a múzeumba? Milyen utat járnak be a múzeumban, mielőtt vitrinbe kerülve egy kiállítás
részévé válnak?
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Foglalkozásunkon a múzeum látványtárát felfedezve megismerkedünk egy gyűjtemény
születésének történetével. Bepillantunk azokba a feldolgozási folyamatokba, amiken az előkerült
tárgyak átesnek, mielőtt a kiállításba kerülnek, s közben olyan klasszikus múzeumi szakmákkal
ismerkedünk meg, mint például a múzeumi kutató, a restaurátor, a gyűjteménykezelő, a teremőr.
Tárgyalkotó hagyomány – állandó néprajzi kiállítás
Kreatív tematikus foglalkozás alsó tagozatos csoportok számára: „Ég a gyertya, ég”
Interaktív múzeumi óra feladatlappal felső tagozatos csoportok számára: Céhek, mesterek
Kreatív műhelyfoglalkozás: A kékfestő mesterség
Bejelentkezés, információ: Krizsány Anna: +36 22 315-583, +36 30 245 6470,
krizsanypannus@gmail.com
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
ISTVÁN A KIRÁLY! KIRÁLY?! – Szent István korának várostörténete
Foglalkozás típusa: múzeumi óra
Korosztály: Felső tagozatos iskolásoknak és középiskolásoknak (8-14 évesek)
Tudományterület: régészet, történelem, helytörténet
Tantárgyi kapcsolódás: történelem
Csoport létszáma: 20-25 fő
Bejelentkezés, információ: Fiedler Zsuzsanna: +36 209 667 903, muzped.szikm@gmail.com
Tudtad, hogy Szent István Székesfehérvárt a királyság központjává emelte? Hitted volna, hogy
uralkodása alatt egyetlen vesztes háborút sem vezetett? Miért Orseolo Péter követte a trónon fia,
Imre herceg helyett?
Megfejtjük Székesfehérvár királyi múltját és azt is, miben rejlett István király ereje. Utánajárunk,
vajon miért nem alapított Székesfehérváron püspökséget. Bejárjuk a királyok temetkezési helyét a
Romkertben, és azt is meglessük, hol koronázták meg őket, s vajon hol kellett a királyok fejére
helyezni Szent István koronáját, hogy törvényesen megkoronázott királlyá váljanak. Követjük a
koronázási ceremónia útvonalát, s ha rátermettek vagyunk, talán még királyt is választunk magunk
közül.
A foglalkozás kiegészíti az iskolában az államalapításról tanultakat.
FEJÉR MEGYEI MÚZEUMEGYESÜLET
2012. május 16-án jogerőre emelkedett a Székesfehérvári Törvényszék végzése,
miszerint a Fejér Megyei Múzeumegyesület nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változást átvezették. A törvényszék az egyesületet közhasznú szervezetté
minősítette. Az egyesület hivatalos adatait, új alapszabályát és működésének híreit az alábbi
internetes oldalon teszi közzé: http://www.szikm.hu/civilszervezetek_muzeumegyesulet.php
Kirándulás
PÉCS – 2012. szeptember 29-én
Program: Zsolnay-negyed, belvárosi séta
Étkezés: közös étkezés Pécsett
Indulás: reggel 7.15 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Részvételi díj a Múzeumegyesület tagjainak: 5500,-Ft; vendégeknek: 6000,-Ft
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.)
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Koncert
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6.
RÉGIZENE ESTEK AZ AUTHENTIC QUARTETTEL
Megelevenedő kották 250 év távlatából. Bécsi klasszikusok, ahogy mi látjuk őket
2012. október 13-án, szombaton 18 órakor
Műsoron: Krommer: C-dúr vonósnégyes Op.7. No. 1., E. A. Förster: A-dúr vonósnégyes Op.21.
No. 3., Beethoven: c-moll vonósnégyes op. 18. no. 4
Az est házigazdája: Mácsay János zenetörténész
Belépődíj: 1200 Ft, a Múzeumegyesület tagjainak: 1000 Ft
HÍREK
Székesfehérvár múzeumainak közös szervezésében Múzeumpedagógiai Évnyitóra
kerül sor 2012. október 2-án. Helyszín: Városi Képtár – Deák Gyűjtemény,
Székesfehérvár, Oskola u. 10. A múzeumpedagógiai évnyitón bemutatkoznak a
múzeumok, a kiállítóhelyek valamint a színház, és ismertetik programjaikat, eddigi
tapasztalataikat. A résztvevő intézmények erre az alkalomra elküldik múzeumpedagógusaikat,
foglalkozásvezetőiket, akik rövid előadások formájában bemutatják a 2012/2013-as tanévre
tervezett iskolai csoportokkal látogatható programjaikat.
További információ: Hári Krisztina: harikriszta@gmail.com, +36-20-416 0240
Bányai Balázs interjút adott a Mai Manó Házban Ritkán látott képek – utazás a vidéki múzeumok
fotókincsei között címmel megtekinthető kiállítás kapcsán a kiállítás rendezőinek. Az interjú és a
filmforgatás eredményeként a Szent István Király Múzeum fotótáráról egy rövidfilm tekinthető meg
a Mai Manó Ház honlapján, illetve a történésszel folytatott beszélgetés is ugyanott olvasható.
Máhr Dániel a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz szakos hallgatója 2012.
július 9–23. között a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban töltötte múzeumi szakmai
gyakorlatát.
A Zámolyi Napok keretében Szent Lőrinc napján, 2012. augusztus 10-én történt meg Zámoly és
a felvidéki Búcs testvértelepülési szerződésének ünnepélyes aláírása. Ebből az alkalomból dr.
Lukács László főmuzeológus, Zámoly község díszpolgára tartott előadást a két község
történetének azonos és eltérő vonásairól a Vörösmarty Mihály Művelődési Házban.
A Szent István Király Múzeum meghívást kapott a Kolozsvári Magyar Napok című rendezvényre,
ahol kollégáink: Késmárky Rita, Krizsány Anna, Pásztor Eszter és Pokrovenszki Krisztián
képviselték intézményünket 2012. augusztus 16 és 19 között. Kolozsvár belvárosában, a Farkas
utcában – több más erdélyi és magyarországi múzeummal együtt – sátoros standon mutatkoztunk
be. Múzeumi kiadványokat árusítottunk és bemutatóval, gyerekprogrammal vártuk a nagyszámú
és érdeklődő közönséget. Patikamúzeumi és régészeti tárgyú foglalkozások keretében adtunk
ízelítőt múzeumunk tevékenységéből. A jó hangulatú rendezvény végeztével okleveleket vettünk
át, a szervezők pedig jövőre is visszavárnak bennünket.
Gunda Béla néprajztudós emléktáblájának avatására 2012. augusztus 19-én került sor
Országzászló téri épületünkön. A dombormű Nagy Benedek szobrászművész alkotása. A
vendégeket, köztük a Gunda család tagjait, a Gunda-tanítványokat köszöntötte dr. Demeter Zsófia
megyei múzeumigazgató. Az emléktáblát felavatta dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár
polgármestere, Vargha Tamás a Fejér Megyei Közgyűlési elnöke és dr. Paládi-Kovács Attila
akadémikus. A Székesfehérvári Panteonról dr. Lukács László főmuzeológus, egyetemi tanár
beszélt, Braila Mária könyvtáros a Marosi Arnold Múzeumi Könyv és Régiség Látványtárban tartott
szakvezetést. Közreműködött a Bakony Népzenei Együttes.
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CIKK, TANULMÁNY
Lukács László: Industriegegend. Das Volk der Fabriken, Bergwerke und Werkstätten im 19-20.
Jahrhundert
Acta Ethnographica Hungarica. – 57. évf. (2012.), p. 216-221.
Lukács László: Wekerle Sándor emléktáblája Székesfehérváron
Honismeret. – 40. évf. 2. sz. (2012.), p. 52-54. ill.
Lukács László: Miről szólnak a harangok? A belehallás jelenségéről
Vár. – 8. évf. 1. sz. (2012.), p. 35-49.
SAJTÓFIGYELŐ
-: Édes élet. Csók István életmű-kiállítás
Pesti Műsor. – 67. évf. 4. sz. (2012. máj.), p. 68. ill.
A Szent István Király Múzeum és a Vaszary Villa közös kiállítást tervez Balatonfüreden.
Ligetfalvi Gergely: Népszerű tudomány. Csók István Képtár, Székesfehérvár
Műértő. –15. évf. 5. sz. (2012. máj.), p. 7. ill.
Július Gyula kiállításáról.
Tihanyi Tamás: A hálózat és a rendőr elveszített pisztolya
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 123. sz. (2012. máj. 26.), p. 11. ill.
Czetz Balázs Szent István Király Múzeumban tartott előadásáról.
(szsz): Nagytestvér a kistestvérről (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 123. sz. (2012. máj. 26.), p. 5. ill.
A Móricz Zsigmond Általános Iskola nyolcesztendős kisdiákja Balogh Dorci rajztárlata az Intercisa
Múzeumban látható.
(bkl): Koncertek a Végh család kottáiból
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 124. sz. (2012. máj. 29.), p. 7.
A Budenz-házban és Vereben hangversenyt rendeznek a Végh család kottagyűjteményében
fennmaradt ma már kevésbé ismert zenedarabokból.
Szabó Szabolcs: Kincs, ami helyben van. Raktári leletek a múltunkból – 21. századi köntösben
(fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 126. sz. (2012. máj. 31.), p. 1., 5. ill.
Az Intercisa Múzeum látványtárral bővült.
(bkl): Koranyár esti koncert. Műsoron a Véghek muzeális kottatárában lelt darabok (fotó Nagy
Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 127. sz. (2012. jún. 1.), p. 13. ill. (Magazin)
A Végh család kottagyűjteményében fellelt különleges darabok előadására zenei esteket szervez
a Szent István Király Múzeum.
(szz): Patikanap a múzeumban
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 130. sz. (2012. jún. 5.), p. 7.
Zsidi Paula: Világörökség rangjára emelkedhet a limes. Az egykori Pannónia provincia területén
lévő római kori emlékek mai állapotáról (fotó Dezső Tamás)
Múzeumcafé. – 6. évf. 2. (28.) sz. (2012.), p. 48-57. ill.
Többek között Gorsiumról.
-: Az ördög a DNS-ben. Győrffy László retrospektív kiállítása
Új Művészet. – 23. évf. 5. sz. (2012. máj.), p. 2. ill.
A Szent István Király Múzeum kiállításának ajánlója.
Bokros Judit: Élő dallamok, régi kottákból. Még két koncert lesz (fotó Nagy Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 131. sz. (2012. jún. 6.), p. 7. ill.
A verebi Végh család kottagyűjteményét a Szent István Király Múzeum őrzi, a ritkaságok zenekari
előadására három estés koncertsorozatot szerveznek.
(szz): A Primavera Vegyeskar énekelt (fotó Pati-Nagy Bence)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 132. sz. (2012. jún. 7.), p. 1. ill.
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A fennállásának negyvenedik évfordulóját ünneplő kórus június 6-án a Csók István Képtárban
adott hangversenyt.
Szabó Szabolcs: Berán Lajos – tervezett idegen (fotó Vohlmann György)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 134. sz. (2012. jún. 9.), p. 13. ill.
A 130 éve született Berán Lajos munkásságát az Intercisa Múzeum tárlata mutatja be.
(gg): Becsüljük meg jobban a míves magyar bicskát! Tűzzelvassal fesztivál, a hagyományok
ápolásáért
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 137. sz. (2012. jún. 13.), p. 9. ill.
Tartalom: (szz): Más mint a többi. Gazdag kínálat a Múzeumok Éjszakáján (fotó Nagy Norbert)
Június 16-ra, a Múzeumok éjszakájára tervezett programokról.
(szsz): Éjszakai csillagles, történelmi átöltöző
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 137. sz. (2012. jún. 13.), p. 9.
A múzeumok éjszakája dunaújvárosi programjai.
(szsz): Egy éjszaka, öt helyszín. A helyi intézmények gazdag kínálattal készülnek szombaton
(fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 139. sz. (2012. jún. 15.), p. 3. ill.
A múzeumok éjszakája dunaújvárosi programjai.
Szabó Szabolcs: Ókortól a kortársig – túranap. Múzeumi capricco. Grafikai kiállítás, római kori
piknik, előadások. Öt helyszínen várták a múzeumi éj vendégseregletét (fotó Lázár Zsolt)
Dunaújvárosi Hírlap. – 23. évf. 141. sz. (2012. jún. 18.), p. 1., 3. ill.
A 2012. évi Múzeumok Éjszakája dunaújvárosi rendezvényeiről.
(szz), Gábor G., Silye S.: Színes éjszaka volt. Bolyongás, múzeumról múzeumra. Szubjektív
beszámoló a különleges éjszakáról: nem csak a foci lehet érdekes (fotó Gregority Antal, Nagy
Norbert)
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 141. sz. (2012. jún. 18.), p. 1., 7. ill.
Mélyi József: Privát Babilon. Győrffy László kiállításáról
Élet és Irodalom. – 56. évf. 25. sz. (2012. jún. 22.), p. 22.
Pfisztner Gábor: Ugye szép? Július Gyula három kiállításáról
Balkon. – 6. sz. (2012.), p. 12-17. ill.
Bartók Imre: A szemfogakkal rendelkező agy. „Az ördög a DNS-ben” – Győrffy László
képzőművész kiállítása
Balkon. – (2012.), p. 33-35. ill.
Nemes Z. Márió: Összművészet mint mutáció. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
Műértő. – 15. évf. 7-8. sz. (2012. júl.-aug.), p. 9. ill.
Az ördög a DNS-ben című Győrffy László-kiállításról.
S. Töttő Rita: Torzított koponyákkal. Ásatások. Ma piacot tartanak rajta, régen temetkezési hely
volt
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 160. sz. (2012. júl. 10.), p. 3.
A csákvári késő római kori temetőről.
(zsf): Kultúrmisszió felvállalása. A megyei múzeumok, könyvtárak átvétele
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 160. sz. (2012. júl. 10.), p. 5.
Július 9-én L. Simon László államtitkár és a megyeszékhelyek képviselői a megyei könyvtárak és
múzeumok működtetésének kérdéséről egyeztettek. Cser-Palkovics András polgármester
nyilatkozata szerint Székesfehérvár felvállalja a könyvtár és a múzeum működtetését.
-: Örökségünkkel foglalkozik
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 161. sz. (2012. júl. 11.), p. 7. (Kulturmix)
Demeter Zsófia, a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője a 2012 és 2016 közötti
időszakra tagja lett az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának.
(gg): Önkénteseket vár a múzeum. Augusztusban segítségükkel enyhíthetnék a teremőrhiányt
Fejér Megyei Hírlap. – 57. évf. 163. sz. (2012. júl. 13.), p. 4. ill.
Csordás Lajos: A második Hadik-kincs. Mi legyen a háborúban elrejtett ezüstökkel?
Népszabadság. – 70. évf. 165. sz. (2012. júl. 16.), p. 15. ill.
2011-ben Seregélyesen csatornaépítés közben találták meg a Hadik család ezüstjeit tartalmazó
újabb ládát. A leletet a Szent István Király Múzeum raktárában őrzik.
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KIÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ
DÍJTALANUL LÁTOGATHATJÁK A MÚZEUM ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSAIT
(*CSAK AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG /EGT/ ÁLLAMPOLGÁRAI):
6. életévét be nem töltött kiskorú*
70 év felettiek*
Fogyatékos személy és az őt kísérő legfeljebb 1 fő*
A miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezők*
Legalább 400 fős taglétszámú közgyűjteményi szakmai szervezet tagjai (pl. Pulszky
Társaság, Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Könyvtárosok/Levéltárosok Egyesülete
tagkártyája)*
Közoktatásban dolgozó pedagógusok*
Minden hónap első vasárnapján a 26 év alattiak; és azok, akik 18 év alatti személyt
kísérnek és annak közeli hozzátartozói (legfeljebb 2 fő)*













ICOM, ICOMOS kártyával rendelkezők
Újságíró igazolvánnyal rendelkezők
Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága vendégkártyájával rendelkezők
Fejér Megyei Múzeumegyesület tagjai
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület tagjai
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület tagjai
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai
Tóparti Gimnázium művészeti tagozatos diákjai (csoportosan a képzőművészeti
kiállításokba)
Egyedi írásos engedéllyel jelentkezők
Együttműködési szerződés alapján meghatározott körök
Székesfehérvári idegenvezetők
Pro Gorsio – Gorsium Barátok Köre tagjai (csak Gorsium Szabadtéri Múzeumba)

DÍJTALAN BELÉPÉSRE JOGOSULT MINDEN LÁTOGATÓ:
A nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.)
50%-os KEDVEZMÉNNYEL LÁTOGATHATJÁK A MÚZEUM ÁLLANDÓ ÉS IDŐSZAKI
KIÁLLÍTÁSAIT AZ EGT ÁLLAMPOLGÁRAI:
6-26 év közöttiek
62-70 év közöttiek
Legfeljebb két fő, amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok közeli
hozzátartozója

ŐsFehérvár Városkártyával rendelkezők

Fejér Megyei Hírlap Hűségkártyával rendelkezők

Pénzintézetek Vértes Meteor Természetbarát Egyesület tagjai
A különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény
érvényesíthető.
Kiállítóhelyeinken beváltható, kedvezményre nem jogosító kultúra utalványok, csekkek:
1. Sodexho Pass Kft.
2. Accor Services Magyarország Kft.
Belépődíjak:
Belépődíj: 700,-Ft
Csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 350,-Ft
Kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 250,-Ft/fő
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Az ettől eltérő belépődíjakat a kiállítóhelynél közöljük.
Előzetes igénybejelentés alapján tárlatvezetést tartunk, amelynek díja:
Székesfehérváron
felnőttek
25 főig: 6100,-Ft,
26 főtől: 7200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 2800,-Ft,
26 főtől: 3500,-Ft
idegen nyelven
25 főig: 8300,-Ft,
26 főtől: 9500,-Ft
városnéző vezetés
felnőttek
13200,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők 8300,-Ft
idegen nyelven
16500,-Ft
Gorsiumban
felnőttek
25 főig: 6600,-Ft,
26 főtől: 8300,-Ft
diákok, magyar nyugdíjasok, fogyatékkal élők
25 főig: 4700,-Ft,
26 főtől: 6100,-Ft
idegen nyelven létszámtól függetlenül:
11000,-Ft
LÁTOGATHATÓ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK
SZÉKESFEHÉRVÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
Országzászló tér 3., Tel.: 22-398 083
TÁRGYALKOTÓ HAGYOMÁNY – FEJEZETEK FEJÉR MEGYE NÉPRAJZÁBÓL
MAROSI ARNOLD MÚZEUMI KÖNYV ÉS RÉGISÉG LÁTVÁNYTÁR
Nyitva: szerdától vasárnapig 10–18 óráig
Belépődíj: 900,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 800,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 350,-Ft/fő
Az állandó és az időszakos kiállítás együttes megtekintésekor:
Belépődíj: 1400,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 1300,-Ft/fő;
Kedvezményes belépődíj: 700,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 600,-Ft/fő
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ
Fő u. 6., Tel.: 22-315 583, Fax: 22-311 734
Régészeti kiállítások
• Évezredek kincsei
• Töredékek Fejér megye múltjából
• A középkori és török kori Székesfehérvár
• Római kőtár
Nyitva: szerdától péntekig 10–16 óráig, szombaton 14–18 óráig
KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY
Koronázó tér
Nyitva: április 1 – október 31-ig hétfő kivételével naponta 9–17 óráig
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FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM
Fő u. 5.
Nyitva: keddtől péntekig 10–14 óráig, szombaton és vasárnap 14–18 óráig
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY
Arany János u. 12., Tel.: 22-313 027
Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Kérjük, hogy a látogatás
előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315 583
Egyéni látogatóknak nyitva: szombaton 14–18 óráig. Tel.: 30-507 4359
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
PALOTAVÁROSI SKANZEN
Rác u.11., Tel.: 22-315 583
PALOTAVÁROSI EMLÉKEK
Csoportokat csak előzetes bejelentkezés alapján fogadunk. Kérjük, hogy a
látogatás előtt legalább 5 nappal jelentkezzenek. Tel.: 22-315-583
Egyéni látogatóknak nyitva: szombaton 10–14 óráig. Tel.: 30-507 4359
Belépődíj: 500,-Ft; kedvezményes belépődíj: 250,-Ft
DUNAÚJVÁROS
INTERCISA MÚZEUM
Városháza tér 4., Tel.: 25-411 315, 25-408 970
DUNAÚJVÁROS TÖRTÉNETE AZ ŐSKORTÓL AZ 1970-ES ÉVEK KÖZEPÉIG
LÁTVÁNYTÁR – A KŐKORTÓL A LEGÚJABB KORIG
Nyitva: hétfő kivételével keddtől péntekig: 10–16 óráig,
hétvégén zárva, csak minden hónap első vasárnapján 14–18 óráig
Belépődíj: 600,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 500,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 300,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 200,-Ft/fő
TÁC – GORSIUM
SZABADTÉRI MÚZEUM – RÉGÉSZETI PARK
Tel.: 22-362 243
A régészeti park megtekinthető naponta
november 2 – március 31-ig 10–16 óráig
április 1 – október 31-ig 10–18 óráig
Belépődíj: 900,-Ft; csoportos belépődíj 10 főtől: 800,-Ft/fő
Kedvezményes belépődíj: 450,-Ft; kedvezményes csoportos belépődíj 10 főtől: 350,-Ft/fő

16

KÁPOLNÁSNYÉK
VÖRÖSMARTY MIHÁLY EMLÉKMÚZEUM
2475 Kápolnásnyék, Vörösmarty u., Tel.: 22-709 014
„HOL REMÉNYBEN, HOL BÁNATBAN” című új állandó kiállítás
Nyitva: március 15 – november 30-ig, hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig
CSÁKVÁR
VÉRTES MÚZEUM
8083 Csákvár, Kossuth u. 2., Információs telefon: 22-315 583, 311 734
A Vértes Múzeum néprajzi tájháza előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Tel.: 20-945 7194, 30-417 0804
2012. ÉVI ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
Nemzeti ünnep, október 23. (kedd) nyitva
Mindenszentek, november 1. (csütörtök) zárva
Karácsony, december 24–25–26. (hétfő, kedd, szerda) zárva
Újév, január 1. (kedd) zárva

HONLAPOK
Intercisa Múzeum: www.szikm.hu
Szent István Király Múzeum: www.szikm.hu
Fejér Megyei Múzeumegyesület: http://www.szikm.hu/civilszervezetek_muzeumegyesulet.php
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület: www.tkme.hu
Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület: www.terembura.hu
Városi Képtár – Deák Gyűjtemény: www.deakgyujtemeny.hu
Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum: www.szfvar.katolikus.hu
III. Béla Lovagrend: www.belarex.hu
A FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA E-MAIL CÍMEI
Titkárság: Schweighardt Ferencné – fmmuz@mail.iif.hu
Dr. Demeter Zsófia igazgató – fmmuz@mail.iif.hu
Szívósné Csorba Erzsébet rendszergazda – csorba.erzsebet@mail.iif.hu
Krizsány Anna népművelő – krizsany.anna@iif.hu
Hári Krisztina művelődésszervező – harikriszta@gmail.com
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A világpolgár szülőföldjén
Szakmai konferencia gróf Zichy Jenő születésének 175. évfordulója
tiszteletére
a Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára
rendezésében
2012. október 13-án, szombaton 10 órakor
a Szent István Király Múzeum dísztermében (Fő u. 6.)

A konferencia programja:
Köszöntő: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármestere
Levezető elnök: Dr. Vizi László Tamás tanszékvezető, Kodolányi János Főiskola
Előadások:
Székesfehérvár és Fejér megye a dualizmus korában
Dr. Csurgai Horváth József igazgató, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára
A Zichy család Fejér megyei birtokai
Bödő István történész-levéltáros, Fejér Megyei Levéltár
Zichy Jenő Székesfehérvár kulturális életében
Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató, Szent István Király Múzeum
Zichy Jenő, a politikus
Kovács Eleonóra főlevéltáros-történész, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Levéltára
Vadászatok Zichy Jenő birtokain, és azokon túl
Bányai Balázs történész-muzeológus, Szent István Király Múzeum
Zichy Jenő személyisége a harmadik ázsiai út tükrében
Dr. Rusvai Julianna főiskolai docens, Nyíregyházi Főiskola
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A Fejér Megyei Múzeumegyesület és a Szent István Király Múzeum
rendezésében

Régizene estek az Authentic Qrtettel
Megelevenedő kották 250 év távlatából
Bécsi klasszikusok, ahogy mi látjuk őket
A hangversenysorozat harmadik koncertje
2012. október 13-án, szombaton 18 órakor
a Szent István Király Múzeum dísztermében
Székesfehérvár, Fő utca 6.
A korhű hangszereken játszó Authentic Quartet koncertjein az ismert zeneóriások
művei mellé a verebi Végh család kottatárából válogat olyan vonósnégyeseket,
melyek a – korukban népszerű és Európa szerte ismert – zeneszerzők halála óta
nem hangzottak el nyilvánosan. Az Authentic Quartet tagjai: Kalló Zsolt és Bozzai
Balázs hegedű, Rác Gábor brácsa, Vályi Csilla cselló
Műsoron: Krommer: C-dúr vonósnégyes Op.7. No. 1., E. A. Förster: A-dúr
vonósnégyes Op.21. No. 3., Beethoven: c-moll vonósnégyes op. 18. no. 4
Az est házigazdája: Mácsai János zenetörténész
A verebi Végh család tagjai a közéletben, a gazdaságban és a művészetek terén is
a haladó és művelt kortársak sorába tartoztak. Verebi otthonukban a 18. század
végétől rezidenciális zenekarok működtek. A zenekar élén kiváló zenészek álltak,
akiknek vezetésével rendkívül magas színvonalú zenei élet folyt a kastélyban. A
zenészeknek köszönhetően a Végh család minden generációjának életében
meghatározó volt az alapos zenei műveltség. Többük kiváló zenésszé vált
különböző hangszereken. Mindnyájuk közül zeneszerzőként is kiemelkedik Végh
János (1845-1918), aki az akadémiai-romantikus stílus kiváló képviselője volt. Liszt
Ferenc elnöklete alatt a Zeneakadémia ügyvezető alelnöki tisztét látta el,
elévülhetetlen érdemeket szerezve az intézmény kialakításában. A család
országosan is kiemelkedő kotta- és hangszergyűjteményt alakított ki verebi
kastélyában. A kastély és a hangszergyűjtemény elpusztult a második
világháborúban. A Szent István Király Múzeum Könyvtára őrzi a megmenekült
kottagyűjtemény jelentős részét.
A koncert bevezetéseként neves zenetörténész és történész tart ismertetést a
zeneművek megszületésének koráról, a zeneszerzőkről, az elhangzó darabokról, a
verebi Végh család zenész tagjairól, műpártolásukról, illetve kotta- és
hangszergyűjteményéről.
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KIRÁNDULÁS
a Fejér Megyei Múzeumegyesület szervezésében

Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed
2012. szeptember 29-én

Program:
Pécs a Kultúra Városa program keretében megújult Zsolnay-gyár és környéke, azaz
a Zsolnay Kulturális Negyed megtekintése és belvárosi séta
Tárlatlátogatások:
Zsolnay család- és gyártörténeti kiállítás, A Zsolnay aranykora – Gyugyigyűjtemény, Kezdetben volt a rózsaszín… Rózsaszín Zsolnay kiállítás – Winkler
Barnabás gyűjteménye, a Bóbita Bábszínház kiállítása, Zsolnay Mauzóleum
Étkezés: közös étkezés Pécsett
Indulás: reggel 7.15 órakor a Skála áruház mögötti parkolóból
Részvételi díj a Múzeumegyesület tagjainak: 5500,-Ft; vendégeknek: 6000,-Ft
Jelentkezés a részvételi díj befizetésével Braila Máriánál (Országzászló tér 3.)
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